
 

 

P7_TA(2014)0437 

Povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o predlogu sklepa 

Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Evropske unije v povečanju kapitala 

Evropskega investicijskega sklada (COM(2014)0066 – C7-0030/2014 – 2014/0034(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0066), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 173(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0030/2014), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. marca 20141, 

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 12. marca 2014, da bo odobril 

stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0156/2014), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. odobri izjavo Evropskega parlamenta in Sveta, priloženo k tej resoluciji, ki bo objavljena 

v seriji L Uradnega lista Evropske unije skupaj s končnim zakonodajnim aktom; 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  Še ni objavljeno v Uradnem listu. 



 

 

P7_TC1-COD(2014)0034 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z 

namenom sprejetja Sklepa št. .../2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi 

Evropske unije v povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Sklepu št. 562/2014/EU.) 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI  

 Izjava Evropskega parlamenta in Sveta 

 

Evropski parlament in Svet se strinjata, da bosta naslovila vprašanje obravnave dividend sklada 

v okviru naslednjega pregleda finančnih pravil, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, ali 

najpozneje v okviru vmesnega poročila iz člena 4 o doseganju cilja.  obravnavati  

 

 

 

 

 


